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KORT BEGRUNDELSE

Fællesskabet yder finansiel bistand til Litauen, Slovakiet og Bulgarien med henblik på at 
støtte deres bestræbelser på at opfylde deres løfter om at lukke kernereaktorer af første 
generation. Støtten til Bulgarien er blevet ydet på grundlag af tiltrædelsestraktaten, og den 
skulle være udløbet i 2009, hvorimod støtten til Litauen og Slovakiet vil fortsætte indtil 2013. 
Da forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme fandt sted, var Bulgarien endnu ikke 
medlem af EU, og desuden blev beslutningen om nedlukningen truffet ret sent. Der blev 
derfor i den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 ikke taget højde for finansiering efter 
2009. 

Den finansielle støtte, der blev ydet indtil 2009 til nedlukning, gik hovedsagelig til 
forberedende arbejder. Formålet med forslaget er at forlænge støtten til Bulgarien med 
henblik på at følge og kontrollere den sikre vedligeholdelse og nedlukning af Kozloduy-
kernekraftværket i overensstemmelse med en godkendt plan. Forslaget indeholder også 
yderligere afbødningsforanstaltninger i energisektoren. Det finansielle bidrag, der kræves af 
Fællesskabet, vil være i alt 300 millioner i 2010-2013. Bistanden vil blive stillet til rådighed 
som et bidrag fra Fællesskabet til den Internationale Støttefond for Nedlæggelsen af 
Kozloduy, som forvaltes af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling.

Kommissionen forelagde sit forslag om fortsættelsen af bistanden til nedlukning af Kozloduy 
i oktober 2009 midt i budgetproceduren for 2010. Forslaget til budget vedrørende år 2010 var 
indeholdt i ændringsskrivelse nr. 2. Fordi forslaget kom meget sent, stillede det 
Budgetmyndigheden over for en betragtelig udfordring, eftersom budgetbehovene i 
forbindelse med nedlukning af Kozloduy skulle falde ind under udgiftsområde 1a, ligesom 
den europæiske genoprettelsesplan, der krævede finansiering på næsten 2 milliarder euro i 
2010. I betragtning af de politiske løfter, der blev givet under tiltrædelsesforhandlingerne, og 
den overordnede forpligtelse til at garantere sikker demontering af gammel atomteknologi, er 
det nødvendigt at finde midler til at finansiere Kozloduy. Til sidst blev de budgetmidler, der 
var nødvendige i 2010, nemlig 75 mio. euro, stillet til rådighed gennem mobilisering af 
fleksibilitetsinstrumentet.

Den følgende finansiering, 225 mio. euro i 2011-2013, skulle i princippet findes under 
udgiftsområde 1a. Kommissionen har optaget de nødvendige beløb i finansieringsprogrammet 
for denne periode. Sammen med de andre ændringer, der er planlagt, indskrænkes marginen i 
udgiftsområde 1a hurtigt og nærmer sig 34 millioner i 2012. Marginen ville være lidt større i 
2011 og 2013. I den lovgivningsmæssige finansieringsoversigt, der er vedføjet forslaget, 
indrømmer Kommissionen, at forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den 
interinstitutionelle aftale. Ifølge punkt 38 i den interinstitutionelle aftale berører det finansielle 
referencegrundlag, som Rådet måtte ønske at indføre, ikke budgetmyndighedens beføjelser, 
eftersom dette program ikke vedtages efter den fælles beslutningsprocedure. Beløbene vil 
således blive vedtaget som led i den årlige budgetprocedure. I betragtning af den begrænsede 
margin og de behov, der muligvis vil opstå, vil det være vigtigt på forhånd at overveje, eller –
hvis der ikke vedtages nogen flerårig løsning – ved hver budgetprocedure at vedtage, hvad der 
ville være den bedste finansieringskilde for Kozloduy.

På tidspunktet for udsendelsen af dette udkast til udtalelse har ordføreren endnu ikke truffet 
sit endelige valg af, hvilket der vil være den mest passende løsning at foreslå, hvad angår den 
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finansielle forenelighed af Kommissionens forslag. Hun forelægger derfor to forskellige 
muligheder:

- Mulighed A (repræsenteret af ÆF 1) bekræfter, at forslaget er finansielt foreneligt.
- mulighed B (repræsenteret af ÆF 2) fastslår, at forslaget er finansielt uforeneligt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. mener, at forslaget til Rådets 
forordning er foreneligt med loftet for 
underområde 1a i den flerårige finansielle 
ramme for 2007-2013, men påpeger, at 
den resterende margen i underområde 1a 
for perioden 2011-2013 er meget 
begrænset; understreger, at 
finansieringen af nye initiativer ikke må 
gå ud over igangværende programmer 
eller initiativer under underområde 1a;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. gentager derfor sit krav om, at der 
forelægges en flerårig strategi for 
programmet for nedlukning af Kozloduy 
såvel som for de øvrige politiske 
prioriteringer under underområde 1a som 
led i midtvejsrevisionen af den nuværende 
flerårige finansielle ramme ledsaget af 
konkrete forslag til justering og revision 
heraf inden udgangen af første halvår 
2010 på grundlag af mekanismerne i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
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mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren (IIA af 
17. maj 2006), navnlig de mekanismer, 
der er omhandlet i punkt 21-23;

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1c. påpeger, at det årlige beløb til 
programmet for nedlukning af Kozloduy 
fastsættes under den årlige 
budgetbehandling, jf. bestemmelserne i 
punkt 38 i IIA af 17. maj 2006;

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencebeløb, der er 
nødvendigt for gennemførelse af 
Kozloduy-programmet i perioden fra den 
1. januar 2010 til den 31. december 2013,
er på 300 mio. EUR.

1. Det finansielle referencebeløb, der i IIA
af 17. maj er nødvendigt for gennemførelse 
af Kozloduy-programmet i perioden fra 
den 1. januar 2010 til den 31. december 
2013, er på 300 mio. euro.
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